17. PROSINCE 2018

ČÍSLO 2/2018

SLOVO STAROSTKY
Milí
spoluobčané,
velice
ráda
bych
poděkovala vám všem,
kteří jste přišli v říjnu ke
komunálním volbám za
váš zodpovědný přístup.
Voleb se zúčastnilo 46,4 %
oprávněných voličů, což je
velmi dobrá účast. Vaše
hlasy rozhodly o tom, že
vedení obce
zůstává
stejné jako v minulém
volebním období, tedy já jako starostka a Ing. Jiří
Németh ve funkci místostarosty.
Letošní rok byl pro naši obec úspěšný v
získávání dotací. Od Karlovarského kraje jsme
získali 202 tisíc korun na opravu jižní části hřbitovní
zdi, 50 tisíc korun na druhou a třetí etapu
restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a 12
tisíc korun na likvidaci invazních druhů rostlin.
Během roku 2019 chceme v naší obci zřídit
službu Senior Expres, která by měla zajistit dopravu
seniorů a osob se zdravotním postižením k lékaři,
na úřady a tak podobně. Už letos jsme na nákup
vozu pro tuto službu dostali od Karlovarského kraje
250 tisíc korun. Od Hasičského záchranného sboru
České republiky jsme získali 450 tisíc korun na
dopravní automobil pro jednotku SDH. O dalších
450 tisíc korun pak budeme žádat v roce 2019
Karlovarský kraj. Celkově jsme za rok 2018 získali
na dotacích 964 tisíc korun, což je číslo velice
slušné.

Co nás čeká v nadcházejícím volebním období?
V první řadě to je sestavení rozpočtu obce na rok
2019. Počítáme s tím, že bude mírně schodkový. Z
dlouhodobých úkolů to je udržení základní a
mateřské školy v obci, stejně jako zabezpečení
fungující pobočky České pošty. Co se týká větších
investičních akcí, tak nás čeká realizace stavebních
úprav jindřichovické návsi, ke které se nyní
dokončuje projektová dokumentace. V plánu
máme také vybudování víceúčelových garáží pro
techniku obce i našich dobrovolných hasičů. Dalším
přáním je výstavba víceúčelového sálu pro
sportovní a kulturní využití, čímž by Jindřichovice
získaly
důstojné
zázemí
pro
pořádání
společenských akcí. Nezapomínáme ani na naše
osady, kde počítáme s opravami komunikací. Pro
tyto i další záměry se budeme snažit maximálně
využívat dostupné dotační tituly tak, jak tomu bylo
v předcházejících letech.
Ne vždycky se ale každý projekt podaří
zrealizovat tak, jak máme naplánováno. Jistě jste si
všimli, že byla ukončena stavební úprava chodníků
podél bývalého průtahu obcí. Druhá etapa této
akce se neplánovaně o několik měsíců protáhla. Za
nedodržení termínu realizace dostala stavební
firma smluvní pokutu ve výši 525 tisíc korun.
Na závěr chci všem spoluobčanům srdečně
popřát pohodový advent, příjemné prožití
vánočních svátků naplněných radostí, štěstím,
vnitřní harmonií a pohodou. Přeji také hodně zdraví
a ať se nám v novém roce 2019 vše podaří.

Martina Majdáková, starostka
TRADICE A ZVYKY
České Vánoce jsou bohaté na různé tradice a zvyky, které nám závidí celý svět.

Jindřichovický zpravodaj
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SVATOMARTINSKÁ POUŤ

Již podruhé jsme měli možnost oslavovat
patrona našeho kostela sv. Martina. Jelikož jsme
obec, kde se dějí neustále nějaké akce, tak i tato
událost netrvala pouhý den.
V pátek 9. listopadu 2018 vše odstartovala
Svatomartinská čelovka. Něco málo přes 70
účastníků se vydalo do temných jindřichovických
lesů s čelovkou. Někteří běželi, někteří šli
ukázkovou chůzí a někomu pomáhali v běhu psi.
Trať byla členitá, kopcovitá, ale plná čistého
lesního vzdoušku. Délka tratě byla 5 kilometrů.
Někteří ušli jen jedno kolo, ale našli se i tací, co
dokázali ujít či uběhnout dvě a více kol. Není ale
ani důležité kdo vyhrál. Každý dostal cenu za
účast. Každý si také prověřil svou fyzičku a získal
dobrý pocit z náročného pohybu. A úplně nejlepší
bylo, že část výtěžku ze startovného putovala na
podporu Hospice Sv. Jiří v Chebu. V sobotu pak
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proběhla mše svatá s koncertem duchovní hudby.
Tato akce byla oproti čelovce daleko skromnější,
ale i těch pár lidí, kteří dorazili na bohoslužbu,
mělo možnost se duchovně občerstvit. A to nejen
společenstvím s Bohem a navzájem, ale také
malým
občerstvením,
které
připravili
Jindřichovičtí. A koncert paní Evy Mokré a pana
Martina Matušky pohladil naše duše a srdce.
Večer pak patřil Jindřichovickému vinobraní.
Poprvé jsme se sešli v našem MKD (mobilní
kulturní dům) Jindřichovice. Zde měl možnost
každý účastník této zábavy ochutnat nějaké to
víno z Moravy, zatancovat na skvělou muziku
v podání kapely STO a užít si jedinečnou
jindřichovickou atmosféru, která na našich akcích
bohu díky panuje. Brzké nedělní ráno ukončilo
vinobraní a také i Svatomartinskou pouť.
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POZVÁNKA DO OBECNÍ KNIHOVNY

Milí čtenáři, touto cestou bych vás chtěla
nalákat do naší obecní knihovny. Přijďte si k nám
vybrat nějakou dobrou knihu, která vám v blížících
se mrazivých dnech zvedne náladu. Protože
„Některé knihy si přečtete. Některé si užijete. A
pak jsou tu takové, které pohltí Vás, Vaše srdce i
Vaši duši.“ (Joanne Harrisová).
Zároveň bych vás chtěla informovat, že vešel v
platnost nový knihovní řád. Jeho úplné znění je
vyvěšené přímo v naší knihovně a také na
oficiálních webových stránkách obce Jindřichovice.
Současně s novým knihovním řádem došlo k
aktualizaci ochrany osobních údajů. Pro čtenáře se
tímto krokem v zásadě nic nemění. Jen je nutné
provést obnovu čtenářské přihlášky. Proto bych
vás chtěla touto cestou požádat, abyste se za
mnou zastavili a poskytli mi váš nový autogram.
V závěru bych chtěla poděkovat za možnost
účastnit se letošních jindřichovických vánočních
dětských trhů. Ve stánku naší knihovny bylo
možné zakoupit za symbolickou cenu rozmanité
množství knih. Na výběr bylo také z několika
kreativních výrobků na dekoraci, pro jejichž výrobu
byly využity staré knížky. Za nastřádané peníze
bude rozšířen náš knihovní fond o nové knižní

tituly. Děkuji všem, kteří se za námi přišli podívat a
udělali tak radost sobě i druhým.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a
do roku 2019 jenom to nejlepší.

Gabriela Surová
POZVÁNKY

Betlémské světlo

MASOPUST 2019
2.3.2019 v 15:00 hod.

v kostele sv. Martina
v Jindřichovicích

23.12.2018
od 17:00 do 19:00 hod.

VÁNOČNÍ STROMEČEK
Zelený stromeček je symbol života, zdobený pamlsky vyjadřuje touhu po hojnosti a blýskavé ozdoby
vyjadřují pocit štěstí. Tato tradice je stará asi 500 let.

Jindřichovický zpravodaj
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STRAŠIDLA VE ŠKOLE
V období Dušiček jsme si opět připomněli
tradice a zvyky spojené s Památkou zesnulých.
Náplní bylo především dlabání dýní a tvoření
výrobků k tomuto tématu. Nechyběli duchové,
netopýři, pavouci, kostlivec a dýně z papíru. Mimo
tvoření nás provázela i strašidelná písnička „Já do
lesa nepojedu“. V páteční podvečer jsme se sešli v
kostýmech a maskách před školou i se svými rodiči a
vydali se průvodem k místnímu hřbitovu. Tady nás
čekala odvážná cesta podél hřbitova bez rodičů,

kteří všechny zúčastněné při návratu vítali
aplausem. Ti úplně nejodvážnější potom strávili
večer a noc ve škole. Zpestřením byla výroba
pavučiny obří velikosti, kterou děti poté podlézaly,
přelézaly a přeskakovaly. Promítání filmu završilo
strašidelné dny před uložením do spacáků. Ráno
všechny děti vstávaly s úsměvem, což svědčí o tom,
že noc bez rodičů opět zvládly na výbornou a bylo to
pro ně krásné dobrodružství.

Martina Némethová
PROJEKT 72
Již šestým rokem se naše školní družina zapojila do
celorepublikového projektu 72 hodin, mottem celé
akce je Pomáhám, protože chci! A děti opravdu chtějí

pomáhat. Stejně jako v minulém roce i letos pomohly
s hrabáním listí na dětském hřišti a v jeho okolí.
Odměnou jsou již tradičně trička s logem celé akce.

Martina Némethová
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NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ byla
naplánována další návštěva místní knihovny.
Vybraná kniha pro práci se jmenovala „Tam, kde
žijí divočiny“. Tentokrát čtení příběhu bylo
doplněné dramatizací. Petra Sebjánová a místní
dobrovolníci sehráli kouzelné představení o
Maxovi, který neposlouchal svou maminku a
dostal se mezi divočiny. Stal se jejich králem, ale
po čase zjistil, že se mu stýská a toužil po návratu
domů. Když se vrátil, čekala na něj teplá večeře a
zjištění, že všude je dobře, ale doma nejlépe.
Společně jsme si na závěr s herci zatančili divoký
tanec – tartas. Děti posléze při rekapitulaci
příběhu došly k poznání, že Max se se svým

zlobením dostal do říše divočiny – snů. Děti byly
představením nadšené a moc děkují za netradiční
setkání s knihou.

POUŠTĚNÍ LODIČEK
Dle staré tradice je potřeba rozlousknout vlašské oříšky, vybrat z nich náplň a s pomocí roztaveného vosku
připevnit zbytky dohořelých svíček.Poté se pouští na vodu. Majitele té lodičky,
která vydrží

J.Potočná
ZPÍVÁNÍ KOLED
Původně je zpívaly pouze děti, když chodily po vsi a koledovaly si
o nějakou sladkou výslužku.

Jindřichovický zpravodaj
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KERAMICKÁ DÍLNA

Podzimní tvoření s rodiči se neslo v duchu
příprav na vánoční trhy. Nejmladší děti pro
všechny připravily pečené brambory v troubě jako
odměnu pro starší kamarády a rodiče. Ti se s
velkým nasazením pustili do práce s keramickou
hlínou.
Pod
šikovnýma
rukama
všech
zúčastněných pomalu přibývala „PF“, andělé a
svícny. Některým dospělákům byla keramická

hlína prvotní zkušeností a obavou, ale po
dvouhodinovém tvoření všichni odcházeli s
úžasným pocitem mnoha vytvořených výrobků.
Takovéto setkání určitě nebylo poslední. Čekají
nás v budoucnu i další tvořivé dílny, kdy si budeme
hrát s přírodninami, papírem a opět si něco
dobrého společně i uvaříme.
Kolektiv MŠ a ZŠ

POŘAD BOHOSLUŽEB, SETKÁNÍ O VÁNOCÍCH A NOVÉM ROCE 2019

- v kostele sv. Martina v Jindřichovicích

Pondělí 24.12.2018, 21:00 hod.
Půlnoční mše
Středa 26.12.2018, 11:00 hod.
Svátek sv. Štěpána
Neděle 30.12.2018, 11:00 hod.
Svátek sv. rodiny a zakončení roku
Úterý 1.1.2019, 11:00 hod.
Slavnost Matky Boží Panny Marie a Nový rok
- u kaple Panny Marie Lurdské v Mezihorské

Středa 26.12.2018, 16:00 hod.
Svátek sv. Štěpána
Jindřichovický zpravodaj
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JINDŘICHOVICKÝ NÁŘEZ A POZNEJ PŘÍRODU
Po celý den jsme měli možnost také pozorovat
řezbářskou práci, kdy pod šikovnýma rukama pana
Josefa Frnky a Antonína Dorazina vznikla nádherná díla,
která jsou nyní okrasou ve středu obce. V
jindřichovické rokli nám bylo krásně a ukázka výcviku

… tak se jmenovala
nová akce kulturní
komise, která se konala
22. září 2018. Cílem
bylo dětem přiblížit
život zvěře a předat
poznatky ze života
volně žijících živočichů.
Myslivci, rybáři, včelaři
a další předávali dětem
i dospělým spoustu
zajímavých informací.
Na místě byli také dva mazlíci Erny a Brooks, kteří se
čas od času zúčastňují psích závodů.
Motto akce: "Chceme-li pro přírodu něco udělat,
musíme ji nejdříve dobře poznat a chceme-li něco
zlepšit, musíme začít nejdříve sami u sebe".

dravců, která proběhla závěrem, překvapila mnoho
návštěvníků. Zároveň udělala za příjemným
odpolednem skvělou tečku.
Lenka Račáková

RANGEROVSKÉ VÁNOČNÍ TRHY

Každým rokem malí rangeři připravují své
vlastní vánoční trhy. Tráví mnoho času nad
výrobky, které pak nabízejí. Letos bylo vše
připraveno na první adventní neděli 2. prosince
2018. Počasí nám příliš nepřálo, a tak se
vánoční trhy přesunuly do prostor obecního

úřadu. Vzhledem k tomu, že lidé činnost
rangerů rádi podporují, podařilo se vyprodat
téměř všechna díla. Mimo jiné jsme v tento den
zahájili adventní čas koncertem "La Dolce Vita"
a rozsvícením stromečku.
Lenka Račáková

POUŠTĚNÍ LODIČEK
Dle staré tradice je potřeba rozlousknout vlašské oříšky, vybrat z nich náplň a s pomocí roztaveného vosku
připevnit zbytky dohořelých svíček.Poté se pouští na vodu. Majitele té lodičky,
která vydrží hořet nejdéle, čeká dlouhý život.

Jindřichovický zpravodaj
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ZA KULTUROU A POTĚŠENÍM S NAŠIMI SENIORY

Již druhým rokem jsme pro naše seniory
uspořádali výlet. V úterý 16. října 2018 jsme
zamířili na hrad Loket, jak jsme již avizovali
v minulém zpravodaji.
Po zajímavé prohlídce hradu a jeho okolí jsme
zavítali do rodinného pivovaru Sv. Florián. Ve
velmi příjemném prostředí nás pohostili selátkem

ze šamotové pece a ochutnávkou originálního
pivního moku. Sice jsme měli plná břicha a trošku
zamotané hlavy, ale přesto jsme společně
protančili ještě několik hodin. Pro některé
zaměstnance úřadu a zastupitele, kteří naše
výletníky doprovázeli, šlo o další nezapomenutelný
zážitek.

A nelze opomenout další akci, která navázala na
výše zmíněnou. V pátek 7. prosince jsme se sešli při
tradičním posezení se seniory. Na této akci se příliš
nesedí, soutěžíme, bavíme se, tančíme a skotačíme.
Prostě si užíváme života plnými doušky.
Pro letošní rok byla připravena retro módní
přehlídka. Podařilo se sehnat spoustu oděvů ze
šedesátých až osmdesátých let. Překvapením bylo

také vystoupení skupiny ABBA a AZ KVÍZ, kdy za
správnou
odpověď
výherci
obdrželi
československé bankovky. Za ně pak mohli v tzv.
"žrádlomatu" nakoupit mnoho povzbuzujících
cukrovinek pro udržení dobré nálady a životního
optimismu. S každým účastníkem jsme se
rozloučili vánočně - domácím vánočním cukrovím.

Lenka Račáková

Jindřichovický zpravodaj
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ČERTOVINY
Abychom se v kulturní komisi příliš nenudili,
vymysleli jsme na sobotu 8. prosince novou akci pro
děti. Pozvali jsme je na procházku peklem, kde se
potkaly s několika čerty. Vážily se hříchy, hrály karty a
také se poctivě hledaly zápisy v pekelné knize. Ti

odvážní vystoupili po schodech až do nebe, kde na ně
čekala spousta milých andílků. Ti je pak hostili a bavili
až do příchodu "bublinkáře" pana Strassera. Ten
převedl se svými obřími bublinami nezapomenutelnou
show.

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se na tolika báječných akcích podíleli.
Za kulturní komisi Lenka Račáková
SVATOHUBERTSKÁ MŠE

Svatohubertská mše se konala v sobotu 3. listopadu v kostele sv. Martina.
Mši celebroval Mons. Krzysztof Dedek, generální vikář Plzeňské diecéze a páter Peter Fořt.
Trubači Slavkovského lesa z.s., zahráli části La Grande Messe de Saint Hubert
od skladatele Julese Cantina na lovecké rohy v Es ladění.
Krásný zpěv zazněl v podání komorního sboru ROSA COELI.
JABLKO A ZÁPALKY
Do jablka musí dívka zapíchnout tři zápalky, každá představuje jednoho
nápadníka. Zapálí se najednou. Ta, která hoří nejdéle, představuje toho pravého

Jindřichovický zpravodaj
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VÝZNAMNÉ VÝROČÍ

Rok 2018 je pro naši obec Jindřichovice
významným rokem. My zde nejen slavíme významné
osmičkové roky, které jsou součástí novodobých
dějin našeho národa, ale připomínali jsme si
celosvětovou událost – výročí konce 1. světové
války. Jistě všichni víte, že naše obec je s 1. světovou
válkou spojována v souvislosti se zajateckým
táborem, který zde byl postaven v období Velké
války. Proto jsme tento rok připravili několik akcí,
kde jsme si připomínali toto výročí. Na jaře se
uskutečnila sportovní akce Jindřichovická tour s
hlavním závodem cyklistů na 100 km. Proběhla také
přednáška pana Bružeňáka o zajateckém táboře,
která naplnila celou tělocvičnu na našem obecním
úřadě.
Na podzim se uskutečnil velký koncert čtyř
pěveckých sborů a orchestru. V kostele sv. Martina
zaznělo dílo W. A. Mozarta – Requiem. Ještě před

tímto koncertem jsme se sešli u památníku obětem
1. světové války v Jindřichovicích k pietnímu aktu,
který vedl páter P. Fořt z Kraslic. Kostel byl zcela
zaplněn a mistrovské dílo W. A. Mozarta bylo
důstojnou oslavou stoletého výročí. Po tomto
duchovně-kulturním zážitku rozzářil oblohu malý
ohňostroj, který zakončil tuto událost. A v listopadu
se uskutečnil poslední koncert v rámci této události.
Ve vyhřívaném stanu nám zahrála kapela NADEN
trochu více ponuré skladby od J. Nohavici. Ale jinak
koncert skončil v radostném zpěvu a tanci. Toto
výročí si tedy naše obec připomněla pestrým
programem v průběhu roku a dokázala, že žijeme
nejen přítomností, ale jsme součástí minulosti a
nezapomínáme.
Na závěr patří poděkování všem lidem, kteří se
podíleli na zajištění akcí, obci Jindřichovice za
podporu a všem účastníkům programů.

Jan Sebján

OZNÁMENÍ
S hlubokým zármutkem oznamujeme,
že nás navždy opustil pan

Jiří Korel
Zemřel dne 1.11.2018 ve věku 82 let.
Vzpomínají občané Jindřichovic.

Jindřichovický zpravodaj
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AKCE OBCE JINDŘICHOVICE REALIZOVANÉ V ROCE 2018

Oprava západní části hřbitovní zdi
Oprava jižní části hřbitovní zdi

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého (3.etapa)
ŠUPINA PRO ŠTĚSTÍ
Kapr je symbol Vánoc traduje se, že kdo schová šupinku pod talíř, ten
bude mít štěstí po celý následující rok.
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INFORMACE Z ODDÍLU FK JINDŘICHOVICE
Od sezóny 2018/2019 došlo kvůli malému počtu oddílů v okrese Sokolov ke spojení soutěží s chebským
okresem a na podzim jsme odehráli soutěž nazvanou Meziokresní přebor mužů Cheb – Sokolov (skupina B). A zde
jsou naše výsledky:
Výsledky meziokresního přeboru – podzim 2018
1.kolo – 25.08.2018 : FK Jindřichovice – TJ Luby 2:0 (0:0), branky: Jar. Lavrenčík, Malý
2.kolo – 01.09.2018 : Sokol Stará Voda - FK Jindřichovice 2:2 (0:2), 3:1 na penalty, branky: 2x Jar. Lavrenčík
13.kolo – 12.09.2018 : Hvězda Cheb „B“ - FK Jindřichovice 1:0 (1:0)
4.kolo – 15.09.2018 : Sokol Teplá - FK Jindřichovice 5:1 (1:1), branka: E. Fojtík
5.kolo – 22.09.2018 : FK Jindřichovice – Dynamo Krajková 6:1 (1:0), branky: 3x K. Surový, Jar. Lavrenčík, P. Fojtík,
Hlaváček
6.kolo – 30.09.2018 : SK Dolní Rychnov „B“ - FK Jindřichovice 0:2 (0:2), branky: E. Fojtík, Havlík
7.kolo – 06.10.2018 : FK Jindřichovice – Loko M. Lázně 2:3 (2:0), branky: Truhlář, K. Surový
8.kolo – 13.10.2018 : FK Jindřichovice – SK Oloví 2:5 (1:3), branky: 2x K. Surový
10.kolo – 27.10.2018 : FK Jindřichovice – TJ Hranice „B“ 2:0 (0:0), branky: K. Surový, Dražovský
11.kolo – 03.11.2018 : FC Vojtanov – FK Jindřichovice 2:1 (1:0), branka: Hlaváček
12.kolo – 10.11.2018 : FK Jindřichovice – Jiskra Nový Kostel 3:0 kont.
Nakonec jsme ve skupině obsadili konečné 7. místo a zajistili si postup do lepší skupiny v jarní části. Tato
skupina bude mít 14 účastníků a opět se odehraje systémem jednokolově, každý s každým.
Zimní příprava nám začala ve čtvrtek 6. 12. 2018. Od té doby trénujeme každý čtvrtek na umělé trávě
v Sokolově. Od 17. 1. do 20. 1. 2019 nás čeká zimní soustředění na Bublavě. Doufáme, že bude dostatek sněhu a
budeme moci opět vytáhnout běžky.
Tomáš Havlík

Na závěr ohňostroj.
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